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هل يدخل اقتراح «التغيير والإ�صالح» �إلى القاعة العامة؟
هتاف دهام
تح ّولت مبادرة رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون إلنقاذ البلد من الشغور في الرئاسة األولى ،عبر انتخاب
رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ،وانتخاب ك ّل طائفة
لنوابها في الندوة البرلمانية ،الى اقتراح قانون تقدّم به أمين
س ّر تكتل التغيير واإلصالح النائب ابراهيم كنعان أول من أمس
ويحمل توقيع  10نواب من التكتل هم( :ميشال عون ،ابراهيم
كنعان ،نبيل نقوال ،سيمون ابي رميا ،عباس هاشم ،حكمت
دي��ب ،ادغ��ار معلوف ،غسان مخيبر ،ناجي غاريوس وفادي
األعور) على اعتبار ان تعديل الدستور هو لسنوات وسنوات
مقبلة وليس فقط لدورة انتخابية واحدة والتعديل مطلوب ألنه
يعزز الديمقراطية وال يمنعها.
وش��رح النائب ابراهيم كنعان آليات االقتراح في المؤتمر
الصحافي الذي عقده في المجلس النيابي محاطا ً بالنواب :آالن
عون ،سيمون ابي رميا ،وحكمت ديب ،فأكد «أن اقتراح التعديل
الدستوري يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية باالقتراع العام
الشعبي مباشرة على مرحلتين :مرحلة أولى تأهيلية يختار
فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية
منافس ْين اثن ْين ناال أكبر عدد من األصوات ،ودورة ثانية ينتخب
فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف رئيسا ً من
بين هذين المرشح ْين .وشدّد على أنّ إفرازات قانون االنتخاب
الحالي أدت إل��ى تهميش المسيحيين وإل��ى نشوء كتلتين
كبيرتين» ،مشيرا ً إلى ان «أي كتلة منهما غير قادرة على انتخاب
رئيس للجمهورية ما لم تتحالف مع كتلة النائب وليد جنبالط».
وأوض���ح كنعان أن «االق��ت��راح ال ي��ؤدي إل��ى تحويل النظام
البرلماني القائم إلى نظام رئاسي ألن هذا األمر يتطلب تعديالت
دستورية» ،ودعا المسيحيين «الى عدم االستعجال النتخاب
رئيس كيفما كان ،ألن الرئيس هو الذي يضفي على الكرسي
قوتها وليس العكس ،ورئاسة الجمهورية ليست سوى وسيلة
ومدخل لتحقيق الديمقراطية في الدولة» ،معتبرا ً أن «الحلول
متوافرة في كل حين وال خوف من الرئيس القوي القادر على
االلتزام واإلل��زام» .وأشار إلى «أن أي توفير للنصاب قد يأتي
برئيس ال تتوافر فيه ش��روط الرئاسة بل تتوافر في اسمه
التسويات».
تريث حلفاء العماد عون لإلعالن عن موقفهم من االقتراح
الذي تقدم به جنرال الرابية .قرر حزب الله بحسب ما أشارت
مصادره النيابية لـ«البناء» التريث والتزام الصمت ألنه لم
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في الق�ضايا الم�صيرية
ّ
الالحل
�أخطر من

ي��درس االق��ت��راح بعد .وكذلك أك��دت مصادر الحزب السوري
القومي االجتماعي لـ«البناء» ان الحزب سيدرس االقتراح
وبعد ذلك سيتخذ القرار المناسب ،لتعلن مصادر كتلة التحرير
والتنمية لـ «البناء» أن الكتلة ستدقق في تفاصيله وبعدها لك ّل
حاديث حديث.
اال انّ االقتراح العوني كان أمس الطبق اليومي عند فريق 14
آذار .إذ اعتبر النائب عن تيار المستقبل احمد فتفت أنّ االقتراح
يمهّد لطرح مؤتمر تأسيسي جديد .اال ان مصادر تياره أكدت
لـ«البناء» ان هذا االقتراح هو اقتراح الوقت الضائع ،فنحن
مستمرون في الفراغ ،وص��وال ً الى التمديد للمجلس النيابي،
فحيثياث جديدة ضاغطة ستوصل مرشحا ً توافقيا ً الى رئاسة
الجمهورية يحظى بموافقة االكثرية النيابية من المسلمين،
واالقلية النيابية من المسيحيين .وأش��ارت ال��ى ان اقتراح
يصح فيه القول
العماد عون انتخاب الرئيس على مرحلتين
ّ
إنّ «المسيحيين ينتخبون في المرحلة االولى ،وينتحرون في

كنعان في المؤتمر الصحافي

كنعان :االقتراح ال ي�ؤدّ ي
�إلى تحويل النظام البرلماني
�إلى نظام رئا�سي لأن الأمر
يتطلب تعديالت د�ستورية
المرحلة الثانية» ،الفتة الى أنّ مبادرته يشوبها التناقض فهو
يدعو إلى انتخاب المجلس النيابي على أساس مشروع اللقاء
االرثوذكسي ،فيما يدعو الى انتخاب رئيس الجمهورية من
المسيحيين والمسلمين.
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء»« :إذا كنا نعارض
عقد جلسة عامة للتشريع وإق��رار سلسلة الرتب والرواتب
بغياب رئيس الجمهورية ،فهل من الممكن أن نوافق على اجتماع
المجلس النيابي لتعديل الدستور» .وأش��ار إلى أن «اقتراح
العماد عون قد يكون جيدا ً لو كان هناك رئيس للجمهورية يدعو
إلى حوار لتطوير النظام من خالل استراتيجية إصالحية ،ولكن
ال يمكن تعديل الدستور في غياب حامي الدستور الذي بحسب
الدستور هو حامي الجمهورية» ،وسأل قزي وفق أي دستور
سيؤدي الرئيس المقبل للجمهورية اليمين الدستورية؟ هل
وفق دستور معدل في غيابه؟ وشدد على «ان الهدف من الطرح
إيصال البلد الى مؤتمر تأسيسي ،وك��أنّ الجنرال عون يقول
للبنانيين عموما ً إما أنا أو المؤتمر التأسيسي وإما أنا أو حزب
الله».
ولم تقف الردود عند هذا الحدّ ،بل وصلت الى ح ّد اعتبار عضو
كتلة القوات النائب فادي كرم أنّ تكتل التغيير واإلصالح الذي
يتباكى على حقوق المسيحيين هو و«داع��ش» وجهان لعملة
واحدة ،الفتا ً إلى أنّ «داعش» تف ّرغ الموصل من المسيحيين أما
تكتل التغيير واالصالح فيف ّرغ الجمهورية من الوجود السياسي
للمسيحيين.
ول��م يعلق ال��وزي��ر السابق سليم جريصاتي على مواقف
«المستقبل» أو «الكتائب» التي لم تتع ّد اإلطار السياسي .أما
في معرض الر ّد على موقف القوات اللبنانية من المبادرة ،على
لسان النائب فادي كرم ،فاكتفى جريصاتي بالقول لـ«البناء»:
«ال يستأهل هذا الر ّد الغرائزي اي ردّ ،بعد ان تع ّود اللبنانيون
على إجهاض مشاريع إنهاض المسيحيين والوطن على يد
أمثال نائب حاالت حتماً».
وأكد جريصاتي لـ« البناء»« :أنّ اقتراح التعديل الدستوري
ال��ذي تقدّم به ن��واب تك ّتل التغيير واإلص�لاح إنما يؤكد أنّ
يخص قانون
المبادرة التي أطلقها عماد التكتل والوطن في ما
ّ
انتخاب أعضاء مجلس النواب إنما يحقق المناصفة الفعلية بين
النواب المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب ،وانتخاب
رئيس جمهورية مباشرة من الشعب ،إنما هو مبادرة إنقاذية
بك ّل المفاهيم ولم تكن يوما ً مناورة لكسب الوقت ،أو لملء الوقت
الضائع».

خطباء الجمعة دعوا
�إلى دعم الجي�ش في مواجهة الإرهاب
أكد خطباء الجمعة على «ضرورة دعم الجيش الوطني
الذي يشكل ضمانة ووحدة واستقرار لبنان» ،مشدّدين على
أنّ «داعش» و«النصرة» ليسا من الشعب السوري.
ورأى الخطباء أنّ «من يساوي بين المقاومة والمجموعات
اإلرهابية عبر القول إنّ حزب الله وتنظيم داعش التكفيري
هما شيء واحد ،فهذا يدل على أنّ من يطلق هذه المواقف إما
جاهل أو ساكت عن الحق».

قبالن

وفي خطبته دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن «إل��ى حفظ لبنان والتمسكك بالوحدة الوطنية
والعيش المشترك والشراكة في الوطن كأخوة وأهل ،مما
يستدعي دعم الجيش الوطني ألنه ضمان وح��دة لبنان
واستقراره».

فضل الله

ولفت السيد علي فضل الله إلى «أنّ معاناة الشعب
اللبنانيتستمرعلىمختلفالمستويات،األمنيةوالسياسية
والتربوية والمعيشية ،فيما ال يزال هناك مخطوفون من
الجيش اللبناني والقوى األمنية في قبضة الذين يريدون
جعلهم رهينة مطالب قد ال تكون قابلة للتحقيق ،ما يعني
إبقاء هذا الملف مفتوحا ً مع ما له من تداعيات على هيبة
الجيش اللبناني وسائر القوى األمنية الرسمية» ،داعيا ً إلى
«إيالء هذا الملف أهمية خاصة».

النابلسي

واستغرب العلاّ مة الشيخ عفيف النابلسي في خطبة
ألقاها في مجمع السيدة الزهراء في صيدا «أن تصبح أميركا
التي صنعت «داعش» عدوة لها وتتألم لمأساة اإليزيديين
ويخرج مجلس األمن ليعلن هذا التنظيم تنظيما ً إرهابيا ً
وتبدأ الفتاوى التي كانت تش ّرع الفكر التكفيري لتبرأ منه
وتدعو إلى مقاتلته ،وتتسارع المشاورات اإلقليمية والدولية
الى تنسيق المواقف واستعجال محاربته ،بعدما أفرزت
حركة التنظيم التي خرجت عن السياق المرسوم».

حبلي

النابلسي

واستنكر إمام مسجد النبي إبراهيم في صيدا الشيخ
صهيب حبلي خ�لال خطبة الجمعة محاولة البعض
المساواة بين المقاومة والمجموعات اإلرهابية عبر القول إنّ
حزب الله وتنظيم داعش التكفيري هما شيء واحد ،وقال:
«هذا يدل على أنّ من يطلق هذه المواقف إما جاهل أو ساكت
عن الحق ،وبالتالي يصبح في هذه الحالة شيطانا ً ينطق
بالباطل».

الأعور :التمديد مم ّر �إجباري
رأى عضو تكتل التغيير واإلصالح
النائب ف��ادي األع���ور أننا «أصبحنا
أمام ممر إجباري هو التمديد للمجلس
النيابي نتيجة األوضاع القائمة» ،مؤكدا ً
أنّ «التكتل في الشكل وف��ي األس��اس
يرفض التمديد ،ولكنّ الجميع يرى أنّ
األمور تسير في هذا االتجاه».
وأش��ار األع��ور في حديث إلى وكالة
«أخبار اليوم» إلى أنّ «هذا التمديد قد
يحمل بعض التسميات لتسهيل قبوله
لدى الشعب ،ويطلق عليه أحيانا ً تمديدا ً
تقنيا ً أو لضرورات معينة أو إلجراء نوع
من اإلصالحات» ،معتبرا ً أنّ «التسمية
الحقيقية هي التمديد ألجل الالشيء».
وس��أل« :هل إذا حمل التمديد صفة
التقني سنقوم ب��ورش��ة إص�لاح��ات؟
ول��ك��ن على العكس ي��ب��دو أنّ لبنان

(ت ّموز)

ع��اط��ل ع��ن اإلص�ل�اح نتيجة الطبقة
السياسية الموجودة فيه» ،الفتا ً إلى
أنّ «التمديد هو نتيجة األوضاع الراهنة
على الساحة الداخلية وعلى الساحة
اإلقليمية» .وأضاف« :منذ اتفاق الطائف
ح��ت��ى ال��ي��وم ل��م يحصل أي إص�لاح
سياسي ،فلم يصدر أي قانون انتخابي
عصري ولم نحقق حرية التعبير بمعنى
الخروج عن إرادة اإلقطاع السياسي ،ال
ب��ل األم���ور كانت تسير م��ن فشل إلى
آخ���ر» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه يتفهم موقف
«رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي
يرعى أهم مؤسسة دستورية في البلد،
وهو يعرف ما هي الظروف المحيطة في
موضوع التمديد».
وأكد األعور أنّ «بري هو من أحرص
الناس على بقاء عمل المؤسسات ،ولكن

المطلوب م ّنا في حال حصل التمديد أن
يكون ألجل القيام بإصالحات حقيقية،
وتكون البداية بورشة عمل تشريعية
ي��ص��در ع��ن��ه��ا أوال ً ق��ان��ون ان��ت��خ��اب
عصري» .وقال« :إذا ك ّنا عاجزين عن
هذه الورشة ،فنحن أمام اقتراح قانون
النتخاب رئيس الجمهورية من الشعب
ليسير العمل في الموقع األول على
الساحة اللبنانية فيعود إل��ى واقعه
الطبيعي».
ودع��ا األع��ور إلى «التح ّرك في هذا
االت��ج��اه للخروج م��ن ال��م��أزق القائم
اليوم ،خصوصا ً أننا أم��ام تحديات
أس��اس��ي��ة» ،الف��ت�ا ً إل��ى أن��ه «ف��ي حال
استمر الفشل على مستوى انتخاب
الرئيس علينا أن نحتكم إلى الشعب
الذي هو األساس».

وإذ أش��ار جريصاتي إل��ى أنّ الشق األول م��ن المبادرة
وجد تطبيقا ً له باقتراح القانون الذي سبق لنواب التغيير
واإلصالح أن تقدّموا به إلى المجلس النيابي ،والشق الثاني
في اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدم به التكتل
باألمس ،أك��د جريصاتي «أنّ من يرغب باإلنقاذ يبادر إلى
التطبيق ،وقد بادرنا ونحن رياديون ،أيّ أننا ُنقدِم عندما
يتعلق األم��ر باستحقاقات فعلية أو عند التصدّي ألزم��ات
أضحت أزمات نظام وكيان ووجود .لذلك ،إنّ هذين االقتراحين
ال ب ّد أن يسلكا المسالك الدستورية عندما يعقد مجلس النواب
جلسات تشريعية» ،الفتا ً الى انّ التعديل الدستوري يطرح
عندما يح ّل العقد العادي الثاني للبرلمان ،أيّ في أول ثالثاء
بعد  15تشرين األول المقبل .وش �دّد على «أنّ أيّ ته ّور في
المواقف المندّدة باالقتراح ْين يعني شيئا ً واحدا ً فقط ،أنّ نية
اإلنقاذ الحقيقي غير متوافرة الى حينه عند جميع األفرقاء
السياسيين ،والمقصود باإلنقاذ إنقاذ اتفاق الطائف والوطن
معا ً بدليل أنّ من ال يرغب بالمناصفة الفعلية سيرفض حكما ً
االقتراح األول .ومن يرفض تحصين الموقع الرئاسي وتحريره
من التجاذب الداخلي والتسويات الخارجية والفوقية ال يرغب
برئاسة جمهورية قوية ،بل يذهب مذهب التعطيل الفعلي».
ورأى جريصاتي« :أنّ انتخاب المسيحيين في المرحلة
األول��ى يعني أن يخرج من مك ّونهم رئيس قوي كي تتحقق
الميثاقية ،وف��ي المرحلة الثانية من االنتخاب ال يمكن أن
يكون الموقع األول معقودا ً إال للمسيحي القوي بحجم تمثيله
الشعبي ،وب���إرادة الوطن أجمع وعندها تستقيم الصيغة
وتستقيم الميثاقية .اال انّ ذلك ال يعني أننا ال نريد الدولة
المدنية التي يتساوى فيها الجميع بمعزل عن طائفته ومذهبه،
إال أنّ هذه الدولة المنشودة والتي اعتبرها الطائف هدفا ً وطنيا ً
سامياً ،ال تزال بعيدة المنال ،ولألسف ال يسعنا أن نعيش إلى
األب��د ،مرحلة انتقالية نشهد فيها ضمورا ً للدور المسيحي،
وبالتالي تهديدا ً للوجود».
واعتبر جريصاتي« :أنّ أنصاف الحلول هي في القضايا
المصيرية أخطر من الالح ّل ،ذلك أنّ األمل متاح مع الالح ّل في
حين أنّ الحلول الوسطية والرمادية أو التسووية ،على ما د ّلت
التجارب إنما توصل إلى تأجيج األزمة وتأجيلها» .وقال« :نحن
مقتنعون ب��أنّ حلفاءنا يعرفون مقاصدنا ويحرصون على
ديمقراطيتنا الميثاقية وعلى بناء دولتنا على صورة ميثاقنا،
أي الدولة التي تندرج تحت العنوان الكبير الذي ارتضيناه في
الطائف ،والمقصود المشاركة الفعلية بين مك ّونات الوطن في

قزي :االقتراح جيد
لو كان هناك رئي�س للجمهورية
يدعو �إلى حوار لتطوير النظام

صناعة القرار الوطني .وتابع« :إنْ لم تتحقق هذه المشاركة
على جميع المستويات ،ذهبنا إلى المجهول المعلوم ،أيّ إلى
الفراق المح ّتم الذي نخشاه وال نرغب بل نتصدّى له بك ّل ما
أوتينا من قوة ألنه يحقق األهداف التقسيمية التي ينتهجها
العدو للمنطقة ،على أساس مذهبي ما يب ّرر عنصرية يهودية
الكيان الغاصب».
إنّ األمر جلل ،يقول جريصاتي« ،ويتجاوز خطره الرهانات
السلطوية السياسية البحتة .كما الحسابات الشخصية التي
ّ
تدل إلى ته ّور وعدم نضج ،بل تواطؤ أصحابها».
ويبقى السؤال هل سيدرج االقتراح الذي وصل الى هيئة
مكتب المجلس على ج��دول أعمال الجلسة العامة ،أم أنه
سيبقى في أدراج المجلس ال سيما ان رئيس المجلس النيابي
نبيه بري أكد أنه ال يمكن تجاوز جدول أعمال الذي يتصدّره
مشروع السلسلة ،ولن تكون هناك أيّة جلسة بجدول أعمال
آخر ،السلسلة أ ّوال ً ث ّم البقية تأتي.

الخازن :ت�أخير اال�ستحقاق
�سابقة خطيرة
أكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أنّ «ترك
االستحقاق الرئاسي عرضة لألخذ والر ّد يؤثر سلبا ً في آلية العمل الحكومي
والنيابي» ،معتبراً« :أنّ أي تأخير في تلبية الواجب الوطني والدستوري يُع ّد
سابقة خطيرة على سمعة لبنان كوطن ودولة».
وخالل لقائه وف��دا ً من كهنة وأهالي كسروان في دارت��ه في بعبدات ،قال
الخازن« :من الواضح جدا ً أنّ ترك االستحقاق الرئاسي عرضة لألخذ والر ّد
يؤثر سلبا ً في آلية العمل الحكومي والنيابي» .وسأل« :هل من اإلنصاف إهمال
هذا االستحقاق في ظرف مصيري يعيشه المسيحيون في لبنان والمنطق ّة».
وأض��اف« :رأينا كيف سارع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،وسائر
البطاركة المشرقيين إلى محاولة إنقاذ المسيحيّين ،المبعدين عن الموصل
تنصل المجتمع الدولي عن واجباته الحقوقية لإلنسان في قيَمه
ونينوى ،من ّ
وتراثه ووجوده الكياني في أرضه» .ورأى« :أنّ أي تأخير في تلبية الواجب
الوطني والدستوري يُع ّد سابقة خطيرة على سمعة لبنان كوطن ودولة ،وهو
الذي كان المثل األعلى للديمقراطية في هذا الشرق».
وتابع الخازن« :إذا كان السفير السعودي علي عواض العسيري قد أبى أن
يغادر منصبه ،في الوقت الحالي ،فذلك إحتراما ً وإجالال ً لموقع رئاسة الجمهورية
ُسجل تقديم أوراق اعتماد خلفه مخالفة دستورية» .وقال:
الشاغر حتى ال ي ّ
«حري بنا كقيادات أن نعير هذا المنصب الرفيع ما يستحقه من اعتبار واحترام
بعيدا ً من الذرائع والحجج بالخارج واألحوال المضطربة في المنطقة».

يازجي من �صافيتا:
اقطعوا يد الإرهاب و�أوقفوا �سيل ال�سالح
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استقبال يازجي في صافيتا
اعتبر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي« :أنّ خير ما يفعله العالم لخير
المسيحيين والمسلمين هو نشر ثقافة الحوار في مشرقنا،
ومحو ثقافة السيف».
وتابع يازجي جولته الكنسية الرعوية للقسم السوري
من أبرشية عكار .وزار أم��س بلدة صافيتا ،حيث كان
في استقباله وزي��ر الموارد المائية السوري بسام حنا
ومحافظ طرطوس نزار موسى وأمين فرع حزب البعث
غسان أسعد وأعضاء قيادة الفرع ولفيف من اإلكليروس
والعلماء والمشايخ.
وت���رأس ص�لاة الشكر ف��ي كنيسة القديسين قزما
ودوم��ي��ان��وس ،وألقى عظة دع��ا فيها إل��ى وق��ف التدخل
الخارجي في ش��ؤون سورية وإل��ى إيجاد ح ّل سياسي
سلمي لألزمة فيها ،وقال« :سورية أذان تسامح وأجراس
محبة ،ولغة التكفير واإلرهاب والخطف غريبة عن واقعها.
سورية الدولة الواحدة لن تقتلعها أشباه دويالت تقوم
على أرضها .سورية مدعوة بمنطق المصالحة ووقف
تدخل الخارج إلى الخروج من أزمتها بالحوار والح ّل

السياسي السلمي» .وأضاف« :كفانا قتالً وتهجيرا ً وامتطاء
لشعارات رنانة واستيرادا ً لهمجية لم نعرف لها مثيالً.
خطف للمطارنة والكهنة وتهجير الماليين والعالم يتغنى
بحقوق اإلنسان .نحن نريد أن تحترم حقوق اإلنسان
في كل بقاع الدنيا ولكننا نرفض أن تجير هذه الحقوق
وتمتطى للتدخل في األوطان ولتعكير صفو أمنها» .واعتبر
يازجي أنّ «خطف المطرانين يوحنا وبولس والكهنة وقتل
رجال الدين والسكوت عن كل هذا لهو لطخة عا ٍر في جبين
المتشدقين بحقوق اإلنسان زورا ً وبهتاناً».
ثم توجه إلى المجتمع الدولي بالقول« :نقول للمجتمع
الدولي ولكل ذوي القرار في هذا العالم ،كفى تكفيرا ً وإرهابا ً
وتزييفا ً لحقائق األمور وكفى تصديرا ً لهمجيات وامتطاء
للشعارات .كفانا تصريحات مزيفة تدعو الستقبال
المسيحيين .إنّ خير ما يفعله العالم لخير المسيحيين
والمسلمين هو نشر ثقافة الحوار في مشرقنا ،ومحو ثقافة
السيف .إنّ قطرة دم إنسان بريء تراق هي أقدس من كل
شعارات الدنيا .اقطعوا عن بالدنا يد اإلرهاب وأوقفوا سيل
السالح وردوا سفنكم إلى موانئها».

مقبل وزعيتر والحريري في بكركي

الجم ّيل :مبادرة لتحريك الملف الرئا�سي
اعتبر رئيس حزب الكتائب أمين
الجميل أنّ على المجتمع الغربي
«أن يتخذ إج��راء ف��وري �اً ،لحماية
المنطقة م��ن ت��داع��ي��ات ال��دع��وات
التكفيرية التي تعصف في العراق
وسورية ،ولقد ذقنا طعمها أخيرا ً
في عرسال» ،مؤكدا ً أنّ الغرب ليس
بمنأى عن هذه األخطار التي ستصل
إليه .وأعلن عن مبادرة سيقوم بها
لتحريك الملف الرئاسي.
وب��ع��د ل��ق��ائ��ه أم���س ال��ب��ط��ري��رك
الماروني بشارة الراعي في بكركي،
أعرب الجميل عن تقديره «للمبادرة
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ب��ط��ارك��ة ال��ش��رق،
والتي تمثلت بزيارتهم للنازحين
المسيحيين ف��ي إرب��ي��ل» .وق��ال:
«نعرف تماما ً أنّ هذه الطوائف هي
م��ن مكونات المجتمع المشرقي
والعربي ،وحرام التفريط بها .إنها
غنى للمنطقة ،واالستغناء عنها
ي��ك��ون ك��إع��ادة المنطقة إل��ى عهد
الجاهلية ،ودفعها إلى االقتتال بين
ك ّل الطوائف».
وأشار إلى أنّ «المجتمع الغربي
ليس في منأى عن ه��ذه األخطار،

وإذا أراد حماية نفسه ال بد له من
أن يتخذ إجراء فورياً ،ويحمي هذه
المناطق من تداعيات هذه الدعوات
التكفيرية التي تعصف في العراق
وسورية .ولقد ذقنا طعمها أخيرا ً
في عرسال».
وف���ي ال��ش��ان ال��داخ��ل��ي اعتبر
الجميل أنّ اقتراح انتخاب رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة م���ن ال��ش��ع��ب هو
«بمثابة تعطيل لمسار الرئاسة،
وال نعرف ما هي النيات من خلفه،
ول��ك��ن يمكننا ال��ق��ول إنّ النتائج
م��دم��رة لمصلحة لبنان ،ومدمرة
لمصلحة المسيحيين الذين هم في
أمس الحاجة إلى انتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
وي��م��ك��ن أن ي��ط��رح األم���ر ب��ع��د 20
سنة ،إنما اليوم ليس علينا التلهي
بالقشور» .وأضاف« :قبل الحديث
عن شخصية الرئيس ،يجب اإلشارة
إل��ى أنّ هناك من يعطل النصاب،
ويجب القيام بمبادرة تجاه حزب
الله والتيار الوطني الحر بهدف
فتح مجلس ال��ن��واب» ،معلنا ً أنّ
«هناك تحركا ً معينا ً تحدثنا مع

غبطته عنه ،وهناك أفكار محدّدة
للقاء سيتم في بكركي نبحث خالله
هذا األمر ب��ال��ذات( )...وعلى ضوء
االتصاالت التي سنقوم بها ،نتأمل
ورغم صعوبة األمر أن تحرك هذه
المبادرة الجمود الذي نغرق فيه».
واستقبل الراعي ،قبل ظهر أمس،
في الصرح البطريركي في بكركي،
النائبة بهية الحريري التي سلمته
دع��وة إلى حضور حفل االستقبال
ال���ذي سيقام ف��ي ال��ذك��رى الـ94
إلعالن دولة لبنان الكبير ،ويحمل
عنوان« :بيروت عاصمة المواطنة
اللبنانية».
كما التقى نائب رئيس الحكومة
وزي���ر ال��دف��اع سمير مقبل ووزي��ر
األش��غ��ال ال��ع��ام��ة غ���ازي زعيتر،
وجرى البحث في مواضيع تتعلق
بالشأنين السياسي واإلنمائي على
الساحة المحلية.
وبعد اللقاء وصف مقبل الراعي
بأنه «المرجع الوحيد القادر على
ف��رض ح� ّل في ه��ذا البلد النتخاب
رئيس للجمهورية لننتهي من هذه
المتاهة التي نعيش فيها».

خري�س :الجي�ش فوق ال�شبهات
أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس أنّ «الجيش فوق ك ّل
الشبهات واالعتبارات» ،داعيا ً إلى الوقوف إلى جانبه ودعمه «بك ّل إمكاناتنا
السياسية واألمنية والعسكرية».
واعتبر خريس في حديثٍ لـ«المركزية»« :أنّ الوقت غير مناسب لشنّ أي
حملة على المؤسسة العسكرية» .وقال« :علينا أن نقف جميعا ً إلى جانب
الجيش اللبناني وندعمه بك ّل إمكاناتنا السياسية واألمنية والعسكرية»،
مشدّدا ً على «أنّ األسرى العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي ليسوا نقطة
ضعف لدى المؤسسة العسكرية على اإلطالق».
وأض��اف خريس« :الجيش قام بواجبه على أكمل وجه خالل مواجهته
المجموعات اإلرهابية ،وقدّم العديد من الشهداء وتم ّكن من السيطرة على كل
المواقع والتالل في فترة زمنية قصيرة ال تتعدى األيام» .ورأى «أنّ الجيش
أثبت جدارته وهو على قدر كبير من المسؤولية ،وال يجوز التشكيك من قبل
بعض األفرقاء بقدرته ودوره وإمكاناته .وهو يقوم بدوره وواجباته ويتحمل
المسؤولية عن كل األطراف السياسية والكتل النيابية».
وعن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية في قضية عرسال ،أكد
خريس «أنّ الجيش فوق ك ّل الشبهات واالعتبارات ،لكن إذا كان هناك أي
تحقيق داخلي للمؤسسة العسكرية فهذا األمر من مسؤولية الجيش ،أما أي
أمر آخر ينال من سمعة الجيش وهيبته فهو مرفوض».

تخلية �سعد الم�صري قريب ًا
بدأت المحكمة العسكرية ترك قادة محاور طرابلس الموقوفين لديها،
واحدا ً تلو اآلخر .فبعد إطالق سراح قائد محور الريفا أبو تيمور الدندشي
أول من أمس ،أشار عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ نبيل رحيم في
حديث تلفزيوني إلى أن لدى «الهيئة» معلومات بأ ّنه خالل األيام المقبلة
سيطلق سراح سعد المصري ،وهو أحد قادة المحاور في طرابلس» ،معتبرا ً
أنّ الدندشي هو بداية.

الراعي متوسطا ً مقبل وزعيتر

مظلوم :الراعي م�ستعد للقاء الجميع
أك��د ال��م��ط��ران سمير مظلوم أنّ
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
«مستعد للقاء الجميع وه��و على
تواصل مع الجميع وال يرفض أحداً».
وانتقد الصمت العربي حيال تهجير
المسيحيين ،مشدّداً« :على وجوب
إدان���ة ال��ت��ط��رف م��ن قبل األط���راف
المعتدلة في اإلسالم».
ووص�����ف م��ظ��ل��وم ف���ي ح��دي��ث
ل��ـ«ال��م��رك��زي��ة» زي���ارة ال��راع��ي إلى
أربيل بأنها «ثمرة اجتماع بطاركة
الشرق في الديمان أخيراً ،وبأنها
جيدة ألنها أتت في وقتها» .وقال:
«اط��ل��ع البطاركة ب��أم العين على
األمور ميدانياً ،وعلى طريقة عيش
المسيحيين الذين تهجروا ،وترك هذا
األمر أثرا ً كبيرا ً في قلوبهم ونفوسهم،
وه���ذا األث���ر سيحمله ال��ب��ط��ري��رك
ال��راع��ي ف��ي رس��ال��ة إل��ى الفاتيكان
أواخر الجاري» .وأضاف« :ستركز
الرسالة على ما ي��ردده البطريرك
الراعي دائ��م�اً ،انطالقا ً من حرصه

على الوجود المسيحي وعن أنّ ما
حصل في العراق غير مقبول ،وأنّ
المسيحيين هم مواطنون أصيلون،
ويجب على ال��دول جميعها وعلى
األمم المتحدة العمل من أجل إعادتهم
إلى أرضهم وبيوتهم ،فهم ال يسعون
إلى استالم سلطة ما أو منصب ،ألنّ
ال ذنب لهم في الحرب الدائرة».
وأش���ار مظلوم إل��ى أنّ ال��راع��ي
انطالقا ً من مشاركته في المؤتمرات
واالجتماعات في روم��ا« ،سيتطرق
إل���ى وض���ع ال���ع���راق وإل����ى وض��ع
المسيحيين واألق��ل��ي��ات فيه وفي
سورية».
م��ن جهة أخ���رى ،لفت إل��ى «أنّ
البطريرك الراعي على تواصل دائم
مع المسؤولين اللبنانيين» ،كاشفا ً
عن «اجتماعات خالية من أي طابع
رسمي» .وقال« :إنّ غبطة البطريرك
مستعد للقاء الجميع وه��و على
تواصل مع الجميع وال يرفض أحداً».
وأعلن مظلوم «أنّ فكرة انعقاد قمة

روحية إسالمية  -مسيحية واردة».
وفي كلمة ألقاها باسم البطريرك
الراعي في الندوة التي أقامتها اللجنة
األسقفية للحوار المسيحي –اإلسالمي
ف��ي ال��دك��وان��ة أم��س ،ش��دّد مظلوم:
«على وجوب إدانة التطرف من قبل
األط����راف المعتدلة ف��ي اإلس�ل�ام»،
مشيرا ً إلى أنّ «جامعة الدول العربية
ل��م ت��ص��در إل��ى ال��ي��وم ،بيانا ً يدين
تهجير المسيحيين واألقليات األخرى
ف��ي ال��ع��راق» .وم��وض��ح�ا ً «أن عمل
هذه اللجنة ض��روري اليوم وشديد
الصعوبة ،بخاصة بسبب الصراع
بين السنة والشيعة من جهة وبين
المسلمين المعتدلين واألصوليين من
جهة أخ��رى ،وهو صراع على أشده
في بلدان الشرق ولبنان .وعندنا
أيضا ً يشل الحياة الوطنية العامة
بسبب االنقسام السياسي المذهبي
الذي يشطر البالد عموديا ً ويبلغ إلى
عدم انتخاب رئيس خالفا ً لما يوجبه
الدستور على مجلس النواب».

